
ฉน ั บห ี ้ ไ ร /  ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลเมอืงชมุแพ

ฟอง รบัสมศัรสรรทาและเลือกสรรบคุคลเพือ่แตง่ทัง่เปน็พนกังาบจา้งซองเซคบาลเมอีงชมุแพ

ดว้ยเทศบาลเมอืงชมุแพ จะคำเนบิการสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพือ่แตง่ตัง้เปน็พนกังานจา้ง 
ใหค้ำรงคำแหบง่วา่งตามกรอบอตัรากำลงั ๓ ปี (๒๕๖๔ -  ๒๕๖๖) ของเทศบาลเมอืงชมุแพ อำเภอชมุแพ 
จังหวัดขอบแก่น จำบวบ ๓ อัตรา (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบทา้ยประกาศ) ฉะน้ัน อาลยัอำนาจ 
ตามความในขอ้ ๑๘, ๑๙ แหง่ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัขอนแกน่ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ 
เงือ่นใขเกีย่วกบัพนกังาบจา้งสำหรบัเทศบาล จงึประกาศรบัสมคัรสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพือ่แตง่ตัง้เปน็ 
พนักงานจ้าง ดังบ้ี
๑. คณุสมปติีของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมปีติท่ัวไป และคุณสมปีติเฉพาะสำหรับคำแหบ่ง ดงับี ้

0 .๑  คณุสมปีติท่ัวไป ผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุฌสมปีติท่ัวไป ดังต่อไปบ้ี 
๑) มีลัญขาติไทย
๒) มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖0 ปีบริบูรณ์ 
๓) ใม่เปีบบุคคลล้มละลาย
๔) ไมใป็นผู้มีกายทุพพลภาพจบไม่สามารถปฎป้ติหน้าท่ีใต้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเพ่ือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม 
เบ้ืองต้นสำหรับพนักงาบเทศบาล

๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
ฟ) ไม่เป็นผูเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระท้าความผิดทางอาญาเว้น 

แตโทษสำหรับความผิดท่ีใด้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลสุ่โทษ 
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ
eJo คุณสมปีติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมปีติเฉพาะสำทรับตำแหน่งน้ัน 

(รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ)
to. ทๆรสมัครและสถานท่ีรับสมัศร  ̂ ^

ให้ผู้สมัครๆย่ีบใบสมัครได้ท่ีงานสรรหาและเลือกสรร กองการเจ้าหนา้ที ่ เทศบาลเมืองชุมแพ
ต้ังแต่วันท่ี ๑ ๗ - ๒๗มีนาคม ๒๕๖๖เวลา 0 ๙ .0 ๐ น. - ๑๒ .0๐น. และ ๑๓.©๐น. - ๑๖.๓๐น.
ในวับและเวลาราชการ

ทัง่บี ้ ผู้สมัครมีสิทธิ เลือกสมคัรสรรหาและเลือกสรรใตเ้พยีง ® ตำแหนง่

๓. เอกสาร-
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at' เอกลารและหณไัฐานทีจ่ะตอ้งนำมาย่ืนพร้อมใบสมคัร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตบเองต่อเจ้าหนา้ท่ีรับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซ่ึงผู้สมัคร 

ใด้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือซ่ึอกำกับใร้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปน้ี
๓.๑ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถา่ยคร้ังเดยีวกบั 

ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๓ รูป
๓.๒ สำเนาภาพถา่ยทะเบยีนบา้น /และ/สำเนาบตัรประจำตวัประขาขน

อยา่งละ ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาภาพถ่ายประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาหรือระเบียนแสดงผลการเรียบ อย่างใดอย่าง 

หนึง่ทีแ่สดงว่าเปน็ผูม้จีฒุกิารดกีษาตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ทีส่มคัรสอบ 
โดยจะตอ้งสำเร็จการดีกษาและใต้รับอบมัุติจากผู้มีอำนาจอบมัุติภายในวันปดิรับสมัครสอบ 
คือวับท่ี ๒ ๗ มนีาคม๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๔ ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกใวัน]เกิน ๑ เดือน จบถึงวับรับสมัคร
จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๕ สำเนาภาพถา่ยหลกัฐานอืน่ๆ เข่น ทะเบยีนสมรส, ใบเปลีย่นซือ่ -  สกุล และหลกัฐาน 
การผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ (ถ้ามี) จำบวบ ๑ ฉบับ

สำหรับการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรคร้ังบ้ี ใหผู้้สมคัรตรวจลอบและรับรองพนเองว่าเปน็ผูม้ ี
คณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่พรงคามประกาศรบัสมคัรหากกายหลงัปรากฏวา่ผูฟ้มิคัร ู
รายไพมีคณุสมบติัตังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลเมอืงชมุแพจะลอืวา่เปน็ผูข้าพคผุสมบตัใินการสมคัรสรรหาแสะ 
เลือกสรร และไม่มีสิหธเด้รับการแพ่งพงให้ดำรงดำแห-นุ่งใค3

๔. คา่ธรรมเนยีมในการสมคัร

๕. วิธกีารสรรหาแสะเสือกสรร
เทศบาลเมอืงชมุแพ จะดำเนนิการสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเพือ่ปฏบิตังิานใดยก'1รประเนิน 

“สมรรถนะ” ท่ีจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งคามท่ีเหคน'1ลก'ํ1หนด ประกอบด้าย 
๕.® ความรู้ของบุคคลใบเร่ืองต่างๆ ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาบ 
๕.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะจองบุคคลในเร่ืองค่างๆ ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
๕.๓ คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซ่ึงจำเป็นหรือเหมาะลมต่อการปฏิบคงาน

๖ . เกณฑ์ทารพพสืน
ผู้ท่ีลือว่าผ่านเกณฑ์การตัดสินในการสรรห'1แกะเลียกสรร จะต้องเป็นผู้โด้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบ 

ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖ 0

๗. ทารูประกาศ -.
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๗. ธวรูประกาศรายจอ้ผูม้สีทิธเิจ้ารบัทๆรูลรูรพูาและเลอืกลรรูู
เทคบาลเมอืงชุมแพ จะประกาศแจง้รายชือ่และหมายเลขประจำตวัผูส้มคัร วับ เวลา และสลาบท่ี 

ดำเนนิการสรรหาและเลอีกสรร ในวันท่ี ๒๘ มนีาคม to๕๖๖ 'ท้ังบ้ี หากคณะกรรมการดำเนนิการสรรหาและ 
เลือกสรรตรวจพบภายหล้งว่าผู้สมัครผู้!ดมีคุณสมนิติไม่ตรงตามท่ีกำหมด หรือเปีมผู้ขาดคุณสมนิติ คณะกรรมการ 
คัดเลือกจะตัดสิทธ้ิผู้นับมใีหเ้จ้ารับการคัดเลือก หรือพจิารณาใม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้น้ันออกจาก 
บัญฃีรายข่ือผู้ได้รับการคัดเลือก
๘- ทารูประกาศวัน เวลา และลถานทีล่รรพาและเลอืกลรร

เทศบาลเมอืงชมุแพ จะดำเนนิการสรรหาและเลอืกสรร ในวนัที ่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๖ 
ณ สถานท่ีท่ีคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรกำหนด โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายช่ือผู้มีสิทธิเจ้ารับการ 
สรรหาและเลือกสรร
๙. การูประกาคผลการสรูรูหาและเลือทสรูรู

เทศบาลเมืองชุมแพ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรได้!บวันท่ี ๓® มีนาคม ๒๕๖๖ 
โดยเรียงลำดับท่ีจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาคะแบบตาตามลำตับ แยกเปน็รายสำนกั/ กองต่างๆ โดยผู้ท่ีมี1ช่ืออยู่ 
ใบลำดับท่ีดีกว่าจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ท่ีอยู่ใบลำดับถัดไป กรณี ท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากับ จะพจิารณาจาก 
คะแบบความสามารถหรือทกัษะเฉพาะของบคุคลในเร่ืองต่างๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฎบิต้งิาบ ตามจ้อ (ร:.๒ ถ้าคะแบบ 
ความสามารถหรอืทกัษะเฉพาะของบคุคล ยงัคงเทา่กนัอกี กใ็หผู้!้ดรั้บเลขประจำตวัสอบกอ่นเปน็ผูอ้ยูใ่บลำดบัที ่
สูงกว่า

ทัง้บ้ี จะข้ึนบัญขีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ ไม่เกิน ® ปี นบัแตว่บัประกาศ แต่ถ้ามกีาร 
สรรหาและเลือกสรรตำแหนง่ดังกล่าวทีเ่ทศบาลเมอืงขุมแพเปคีรันลมคัรนีอี้กแลท!่ด้ข้ึมนญัขีผู้ลอ'นดัต่<>สิ®ก่!ทั!หม่ 
แล้ว บัญขีผู้สอบคัดเลือกได้คร้ังบ้ีเป็นอันยกเลิก
®๐. การแตง่ตัง้

ผูผ้า่นเกณฑก์ารสรรหาและเลอืกสรรได ้ จะไดร้บัการแตง่ตัง้และดำเนนิการจา้งตามตำแหนง่ที ่
เทศบาลเมอืงขมุแพประกาศรับสมคัร ตามบญัขใีบแตล่ะตำแหนง่แยกเปน็รายสำนกั/กองตา่งๆ ตามตำแหนง่วา่ง 
ของเทศบาลเมืองชุมแพ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ท่ี เทศบาลเมืองชุมแพ โทรคัพท่ ๐-๔๓๓๑-๑๗๐๓ ต่อ ๑0๘ 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 90 มีนาศม พ.พ. 'ร๕๖๖

( นายสมเกียรติ ดี’บุญมี ณ ชมุแพ) 
นายกเทศมนตรีเมืองขุมแพ
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พกสารหมายเลข o

สว่นราชการนละพำนหฆง่ท่ีรัฃฟิมัพรสรรหานละเล อื ก ล ร ร (แบบทา้ยประกาศรบัสมคัรสรรหาและเลอืกสรร 
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมแพ ลงวับท่ี ๑0 มีนาคม ๒<£๖๖) 

o. สา่นกัปสัพเหพนาล
0 .0  งานรักษาพวามสงบ

(๑) พนกังานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานเทศกิจ จำนวน ๑ อัตรา 
๒ กองการเจา้หนาัที่

๒.0 งาบสรรหานละเลือกสรร
(๑) พนักงาบจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำบวบ ๑ อัตรา 

๒.๒ งาบวินัยนละส่งเส่ริมคุณธรรม
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
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เอกสารหมายเลข ๒

คุณสม'บดเฉพาะสำหรับตำแหนง่พนกังาบจ้างของเทศบาล 
(แนบทา้ยประกาศรับสมศัรสรรหาและ!,ลีอกสรรพนกังานจ้างของเทศบาล ลงวันท่ี 9 0  มีนาคม ๒<£๖๖)

ผู้สนัศรท้องมีคุฌสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดงันี้ 
« . ตำแหนง่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังาบเทศกจิ

๑. ได้รับประกาศนีย'บัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืบท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิขา 
ท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

๒.ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ึนท่ีเทียบได้ใน'ระดับเดียวกันทุก 
สาขาวิชาท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

๓.ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได้Iม่ต่ํากว่าน้ีทุกสาขาวิชา 
ท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

๒. ตำแหนง่ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิยา่งอืบ่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอื 

ทางการปกครอง การบรหิาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกจิ รัฐศาสตร์ การบรหิาร 
ทรัพยากรบคุคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เนินคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งน้ี1ด้

๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืบท่ีเทียบได้ไนระดับเดียวกันไนสาขาวิขาหรือทางการ 
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบรหิารทรัพยากร 
บุคคล หรือไนสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เนินคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ี 
ไค

๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไนระดับเดียวกันไนสาขาา^าหรือทางการ 
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบรหิารทรัพยากร 
บุคคล หรือใบสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เนิบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ี 
ได้
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